


Para as vagas de 6
º 

ano do Ensino Fundamental o candidato deverá estar 
concluindo o 5º ano em 2016. 

5. VALIDAÇÃO DA INSCRIÇÃO

5.1. Serão válidas as inscrições realizadas dentro dos prazos estipulados, 
mediante a apresentação de todos os documentos exigidos neste edital. Não 
serão aceitos documentos com rasuras. 

5.2 A divulgação da relação dos inscritos será publicada no dia 17 de Outubro 
de 2016 a partir das 18h nos sites: www.pm.sc.gov.br e www.cfnp.com.br 

6. DOCUMENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO

Para realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar os seguintes 
documentos: 

a. Ficha cadastral de inscrição retirada no local, devidamente preenchida e
assinada, pelo pai/mãe/responsável;
b. Atestado de frequência, fornecido pela Direção do Estabelecimento de
Ensino que atualmente frequenta, demonstrando que o mesmo está cursando
5º ano em 2016.
c. Fotocópia da Carteira de identidade ou certidão de nascimento do
candidato;
d. Para os filhos de Militares Estaduais/Se fotocópia da carteira de
identidade militar, do pai ou da mãe militar;
e. Para os filhos de funcionários civis da PMSC e Professores do CFNP,
declaração do órgão em que trabalha, comprovando o vínculo empregatício do
pai ou mãe com a Polícia Militar.

7. DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO SORTEIO

7.1 Para os filhos de Militares Estaduais de Santa Catarina, funcionários 
civis da PMSC, e filhos de Professores do CFNP: 

Data/hora: Dia 20 de Outubro de 2016, às 10h. 

Local: Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires - Polo Lages" - Rua 
Independência, Nº 245 - Bairro: Gethal - Lages 

7.2. Para comunidade em geral: 

Data/hora: Dia 21 de Outubro de 2016, às 10h. 





1 O. DOS RECURSOS 

10.1. O candidato, através de seu representante, poderá interpor recurso à 
Comissão Organizadora do Concurso no prazo de 48 horas a contar da 
publicação do resultado do sorteio, ou seja, nos dias 24 e 25 de outubro de 
2016 até às 18h. 

10.2. Os recursos deverão ser apresentados diretamente ao Presidente da 
Comissão e protocolado na Secretaria do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes 
Pires - Polo Lages, no prazo estabelecido no item anterior. 

10.3. A Comissão do Processo Seletivo, convocada especialmente para julgar 
os recursos, reunir-se-á e, por maioria de votos, decidirá pela manutenção ou 
reforma da decisão recorrida no prazo de 48 horas de sua interposição e 
divulgará o resultado no mural do Colégio Policial Militar e nos sites 
www.cfnp.com.br e www.pm.sc.gov.br, ou seja, a partir das 18h do dia 26 de 
outubro de 2016 para filhos de Militares Estaduais de Santa Catarina e 
filhos de funcionários civis da PMSC, professores do CFNP, e 27 de 
outubro de 2016 para comunidade em geral. 

10.4. Só poderá interpor recurso o representante do candidato que acompanhar 
pessoalmente o sorteio. 

11. RESULTADO FINAL

O resultado final após a análise dos recursos será divulgado nos sites 
www.cfnp.com.bre www.pm.sc.gov.br, no dia 28 de outubro de 2016 a partir 
das 18h. 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

12.1. A coordenação e a execução do processo de seleção ficarão a cargo da 
Direção do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires - Polo Lages", sob a 
supervisão do Diretor de Instrução e Ensino da PMSC. 

12.2. O Diretor de Instrução e Ensino da PMSC nomeará mediante portaria, a 
comissão organizadora do processo seletivo, sendo composta por três membros 
do Colégio Policial Militar "Feliciano Nunes Pires - Polo Lages". 

Florianópolis, 20 de Setembro de 2016. 

tJ ,J. 
José Luiz Gonçalves da Silveira 

Coronel PM Diretor de Instrução e Ensino 






